
 

  
 

PUDEŁKA / TAMBORKI / SZKATUŁKI 

NA OBRĄCZKI 

 
Urocze drobiazgi na obrączki.  

Do wynajmu dla firm dekoratorskich lub dla osób poszukujących oryginalnego i taniego 

pudełeczka, szkatułki. 

 

Masz pytania? Odpowiemy bridelle@bridelle.pl 

Masz swoją propozycję ceny? Napisz do nas! Negocjujmy! 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb1 
 

RĘCZNIE HAFTOWANY TAMBOREK NA 

OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb2 
 

RĘCZNIE HAFTOWANY TAMBOREK NA 

OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb3 
 

MIEDZIANA PUSZECZKA NA OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: bardzo dobry 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb4 
 

PLATEROWANA SZKATUŁKA NA 

OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: w środku wyłożone czerwonym welurem; zdjęcia na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb5 
 

PLATEROWANA SZKATUŁKA NA 

OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: w środku wyłożone czerwonym welurem; zdjęcia na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb6 
 

VINTAGE PUSZKA NA OBRĄCZKI 

WYKŁADANA W ŚRODKU TKANINĄ I 

KWIATKAMI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: podniszczona, vintage ale na tym polega jej urok 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb7 
 

SZKLANE PUZDERKO NA OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb8 
 

PUSZKA NA OBRĄCZKI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

 

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Obb9 
 

PLATEROWANE PUZDERKO Z 

ODDZIELNYM WIECZKIEM 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


